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fische omstandigheden. De opleidingen en trainingen vinden
daarom onder meer plaats op
de grens van land en water,

hulpverlening, tot geheime verkenningen en terreurbestrijding. Het ene moment is de
marinier aan het vechten en
kort daarna verleent hij
hulp, handhaaft hij orde of
traint hij buitenlandse militairen. Dit vraagt om de
vaardigheid snel te kunnen schakelen tussen de rol
van strijder, trainer, ordebewaker en hulpverlener.
De operationele eenheden
van het Korps Mariniers bevinden zich in Doorn (vanaf 2017
in Vlissingen), in Den Helder
en op Texel en ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk
der Nederlanden, op Curaçao,
Aruba en St. Maarten. Het
korps bestaat uit twee bataljons, special forces, amfibische
gevechts- en opleidingseenheden en een ondersteunende
eenheid. Opleidingen geeft het
Korps Mariniers vanuit Rotterdam en Texel.
Het totale korps bestaat uit
ongeveer 2.300 man, die altijd
klaarstaan om overal ter wereld
de Nederlandse belangen te beschermen. Dit komt tot uitdrukking in de eeuwenoude
wapenspreuk ‘Qua Patet Orbis’, ‘Zo wijd de wereld strekt’.
Het Korps Mariniers vindt
zijn oorsprong in de Gouden
Eeuw, grofweg de 17e eeuw. De
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maakte op
vlakken als wetenschap, kunst
en handel een bloeiperiode
door. De wereldwijde handel
bracht de Republiek wel voortdurend in conflict met de
grootmachten Engeland en
Spanje. Het korps werd in 1665
opgericht, toen het belang van
de wereldwijde handel voor de
noodzaak zorgde van wereld-

ciale operaties, amfibische landingen en expeditionair landoptreden
met
lichte
infanterie-eenheden. De mariniers worden tot zeesoldaat opgeleid en de eenheden zijn voor
langere duur inzetbaar, onder
alle klimatologische en geogra-

veelal onder extreme omstandigheden, in rivierdelta’s, in de
bergen, bij extreem koud weer
en in de jungle. Maar ook in de
woestijn en in verstedelijkte gebieden. De mariniers hebben
diverse werkterreinen: van oorlogvoering en humanitaire

wijde verdediging. Raadspensionaris Johan de Witt en admiraal Michiel Adriaenszoon de
Ruyter zagen het nut van een
permanente groep ‘soldaten
met zeebenen’. Dit in plaats
van de landsoldaten, die in bepaalde situaties over de vloot
werden verspreid.
Dit inzicht leidde op 10 december 1665 tot de oprichting
van een regiment scheepssoldaten, onder leiding van luitenant-kolonel Willem Joseph
baron van Ghent. Het Korps
Mariniers stamt af van dit door
Van Ghent geleide regiment.
Het werkterrein van het korps
lag aanvankelijk vooral op de
vloot, maar later ook in de koloniën.
Nederland is sinds jaar en
dag een maritieme handelsnatie. De marine beveiligt al eeuwen het Nederlandse zeegebied, kustgebieden, havens en
scheepvaartroutes. In het bijzonder beschermt de marine
de internationale handelsvloot.
Ook in de huidige tijd beschermen vloot en mariniers nog altijd Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij.
De marine bestrijdt bijvoorbeeld drugstransporten, piraterij, mensensmokkel, wapensmokkel en terreur. Marineschepen met aan boord teams
mariniers varen daarvoor patrouilles, leggen blokkades en
voeren boardingoperaties uit
en dienen daarom ook als drijvende bases voor helikopters
en landingsvaartuigen.
Mariniers kunnen vanuit zee
op het land worden ingezet en
zelfstandig landoperaties uitvoeren of ondersteunen. Ze
doen dit onder meer door de
aanvoer van militairen, voertui-

Na de landing wordt het strand beveiligd.

’s Werelds oudste defensiekorps

voor het jaar waarin het Korps
Mariniers werd gesticht.
Het Korps Mariniers is gespecialiseerd in maritieme spe-
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Met een amfibische landing komen de mariniers vanaf het marineschip op het strand aan.

n Nederland ging het jubileumjaar van start bij de
thuisbasis van de mariniers in Doorn, gedurende
de Marinedagen in de haven van Den Helder en tijdens
Sail Amsterdam. Ook bij de
Wereldhavendagen in Rotterdam maakte een team mariniers furore, toen ze roeiend
aan de oversteek van Rotterdam, via Vlissingen naar Londen begonnen. Een uitdagende
oversteek die zij succesvol afrondden.
Op Aruba werd in juni het
startsein gegeven voor het jubi-

leumjaar tijdens Sail Aruba.
Dit evenement werd georganiseerd in samenwerking met
het Korps Mariniers, dat is gestationeerd in
Savaneta. Ook
op
Curaçao,
waar het hoofdkwartier van Defensie in het Caribisch gebied
zich bevindt op Parera, was er
in november een mooi evenement, dat in het teken stond
van de mariniers. Tijdens de
KLM Marathon was er een speciale loop georganiseerd van
16,65 kilometer, als symbool

De mariniers zijn gespecialiseerd in het in bedwang houden van een woedende
menigte.

Het Korps Mariniers als onderdeel
van de Koninklijke Marine, is een
van de oudste defensiekorpsen ter
wereld. De mariniers kunnen
onafhankelijk optreden, of samen
met de vloot van de marine of de
landmacht, luchtmacht en de
marechaussee. Afgelopen week, op
10 december, bestond het Korps
Mariniers 350 jaar. Dit jubileum
wordt met verschillende activiteiten
gevierd in Nederland en op Aruba
en Curaçao.

gen, munitie, voeding en water; het geven van medische en
humanitaire hulp; het verzamelen van inlichtingen met onder meer geavanceerde sensoren en het geven van vuursteun.
In het Caribisch gebied beschermt de marine het grondgebied en de wateren van het
Koninkrijk der Nederlanden.
Om deze taken uit te voeren,
zijn daar permanent marineschepen en marinierseenheden aanwezig.
Vandaag, 12 december, staat
Nederland op feestelijke wijze
stil bij de viering van het 350-jarig jubileum, dat van start gaat
met een korte ceremonie en defilé voor het stadhuis van Rotterdam, van zo’n 2.000 (oud)mariniers, vlootpersoneel en
een eenheid van de Britse Royal Marines over de Coolsingel.
De verschillende uniformen
zullen verwijzen naar de geografische gebieden waarin zij
wereldwijd optreden. Het
gronddefilé wordt afgesloten
met een luchtdefilé. Deze flypast staat voor nationale en
internationale gezamenlijke inzet en verbondenheid met het
Korps Mariniers.
Omdat de meeste mariniers
op Aruba zijn gestationeerd,
zijn de mariniers die op Curaçao werkzaam zijn op 9 en 10
december met het ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan
naar Aruba gevaren, om daar
gezamenlijk het jubileum te
vieren. Op St. Maarten organiseren de mariniers die daar geplaatst zijn een sportwedstrijd
tegen de verschillende hulpdiensten op het eiland en staan
op deze manier stil bij hun
350e verjaardag.

350 Jaar Korps Mariniers
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Na de aardbevingen op Haïti, hebben de mariniers hulp verleend aan de bevolking.

Tijdens de opening der Staten op Aruba, St. Maarten en Curaçao verzorgen de mariniers het ceremonieel.

Special Forces van het Korps Mariniers oefenen het ontsnappen uit een onderzeeboot voor de kust van
Curaçao.
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